
WILLEM VAN DE VELDE DE OUDE 

ZIJN LEVEN EN ZIJN WERK, 

DOOR 

P. HAVERKORN VAN RIJSEWIJK. 

N de laatste jaren der zestiende eeuw verhuisde van 

Oostwinckel, in Vlaanderen, naar Leiden een WILLEM 

VAN DE VELDE. Hij had daar reeds familie, want op 
22 September 1592 werd hij tot poorter aangenomen 

op getuigenis van CLAES RIJCKAERT, brouwer, en 

ADRIAEN RijClzAERT "zijn cousijns". Een half jaar 

later, op den 28cn April 5c?3, trouwde hij met eene 

AELTGE GERRITS, jonge dochter, van Leiden 1). In 

1606 huurde hij, blijkens het Register op het schoorsteengeld, van GEERTGE 

DIRCKS een huis in de l\1andemakerssteeg. Daar woonde hij nog in 1622, volgens 
het Register van het Hoofdgeld (Gasthuis f 3). De inschrijving 2) luidt : 

1) De inschrijving luidt: ?,WILLEM VAN DE VELDE, van Oostwinckel, geass. met WILLEM VAN DEN 
zijn vader, met AELTGE GERRITsdr., van Leijden, vergezelschapt met CRIJN GI3IJSBERTS, haer moeder. 

2) Deze inschrijving werd mij medegedeeld door Mr. CH. M. DozY. 
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'VILLE3I 'VILLE3.ISZ, 2'? 't leger. 
AELTGE GERRITS vYOUw. 

kinderen ..................... 

MAERTGEN. 

WILLF,NI in 't leger. 

CRIJNTGE. 

GERRIT. 

NEELTGE, vrouw vait GERRIT. 

Toen de stadsambtenaar het huis in de Mandemakersteeg bezocht, was 

WILLEM ?VILLEMSZ, VAN DE VELDE "in 't leger", en had hij zijn zoon WILLEM 

daarheen meegenomen. In September 1622 moest de Leidsche schutterij naar 

Grave treklien en VG'ILLEM WILLEMSZ. VAN Dt VELDE behoorde tot de met het 

transport belaste schippers. Van dezen tocht gaf de Leidsche schilder CORNELIS 

LIEFRINCK, die mede uitgetrokken was, eene herinnering in drie prenten.l) De 

eerste vertoont de Maas tusschen Tiel en Opijnen, met de acht schepen van de 

Leidenaars; de tweede de vesting Grave aan de overzijde der Maas, en op den 

voorgrond de naderende Leidsche schutterij ; de derde den tocht over de Mooker- 

hcide. Deze LIEFI?INCK woonde vlak naast WILLEM WILLEMSZ. VAN DE VELDE, 

blijkens het reeds vermelde Register van het Hoofdgeld. Hij was in 1626 met 

JAN VAN GOIJEN taxateur der schilderijen van ARNOUT ELSEVIER 2) ; werd in 

hetzelfde jaar Substituut-Baljuw van Rijnsburg en Boskoop, terwijl hij zich in 1635 s 

Baljuw noemt 3), en wordt in i64o nog te Leiden vermeld. Lang bleef hij echter 

niet VAN DE VELDE's buurman; want deze verkocht op 9 December 1623 zijn 
huis in de Mandemakerssteeg. 4) Dit is het laatste wat ik omtrent den schipper 
VVILLEM WILLEMSZ. VAN DE VELDE kan melden. Zijne vrouw AELTJE GERRITS 
vinden wij nog in 1632 en in 1633 als getuige bij den doop van kinderen van 

den zoon WILLEM, die den tocht in 1622 me6maaktc. 

De te Leiden bewaard gebleven doopboeken reiken niet z66 ver terug, 
dat wij de geboortejaren der vier kinderen kunnen mededeelen. GERRIT zal wel 

de oudste zijn geweest, daar hij in 1622 reeds getrouwd was. De afkondiging 
van zijn huwelijk had plaats op den 23en Maart 1622. Zij luidt : 

GERRIT WILLEMSZ. VAN DE VELDE, schipper, j. vai2 Leijden, e?2 

NEELTJE DANIELS, j. d., mede van Leijden. 
' 

Omstreeks 1628 werd hun een zoon geboren, dien zij DANIEL noemden 

naar zijn grootvader van moederszijde. Deze DANIEL VAN DE VELDE werd 

1) FR. MULLTR. Vad, Gescltied. No. 1472. 
2) Oud-Holland 1896 p. J2. 
3) RAMMELMAN ELSEVIER, in A7ed. Spectator 1875 P. 157. 
4) Protocol Not. P. D. VAN LEEUWEN, te Leiden. Deze en de meeste der volgende notari?ele acten 

dank ik den heer Dr. A. BREDIUS. 
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luitenant ter zee, en trouwde in 1656 te Amsterdam. Op den 2en December had 

de ondertrouw plaats; hij werd daarbij "geassisteerd met WILLENT VAN DE VELDE 

sijn oom'\') Die oom kan niemand zijn dan WILLEM VAN DE VELDE, de broeder 

van zijn vader, degeen die in 1622 als knaap den tocht naar Grave me6maakte. 

En dat deze de kunstenaar is, die later genoemd werd WILLE1VI VAN DE VELDE 

DE OUDE, blijkt reeds uit de mededeeling in gemelde huwelijksafkondiging, dat 

hij ,,ivoont in de Corte Coninkstraet". Het wordt bovendien bevestigd door een 

notarieele acte van 5 Januari 1657, waarin ten behoeve van DANIEL VAN DE 

VELDE, Luitenant ter zee in 's Lands dienst, eene verklaring wordt afgelegd door 
denzelfden WILLEM VAN DE VELDE en zijne vrouw JUDICK VAN LEEUiMEN 2), die 

wij meermalen ontmoeten als vrouw van VVILLEM VAN DE VELDE, den kunstenaar. 

De zuster MAERTJE vinden wij in 1632 als getuige van den doop van een zijner 
kinderen vermeld. 

Er is dus geen twijfel mogelijk, dat de jonge WILLEM, die, in. 1622 met 

zijn vader den schipper naar Grave trok, WILI,EM VAN DE VELDE DE OUDE is. 

Volgens HOUBRAKEN werd hij geboren in 1610. Hij zelf zeide in eene acte van 

29 April 1654 te zijn z,out omtrent XLII jaeren" ; in eene attestatie dd. 25 April 1656 
te zijn "out omtrent 44 jaren"; en op zijn stuk, bij den Hertog van Portland, dat 

het jaartal 1685 draagt, schrijft hij oud te zijn ,n74 jaren". Men mag dus uit een en 

ander besluiten dat hij geboren werd in de laatste maanden van I6I I. 

hlen ziet de elementen zijn aanwezig, welke hem bij aangeboren aanleg en 
lust moesten vormen tot den kunstenaar, die hij geworden is. Zoon en broeder 

van een schipper, moest ook hij voorliefde hebben voor het scheepswezen ; in zijn 

vroege jeugd nam hij deel aan den tocht naar Grave, van daar zijn lust tot reizen 

en trehken, ook met 's lands vloten. Aan dien tocht nam deel de schilder 

LlEFRlNCK, die zijn buurman was te Leiden. 

Laat mij hier zeggen wat WILLEM VAN DE VELDE DE OUDE op kunst- 

gebied is geweest. In eene door hem bij den notaris P. DE BAR?' op 29 April 1654 

gepasseerde acte heet hij ?consttijkenaer"; in het Actenboek van Admiraal MICHIEL 

ADRIAENSZ. DE RUIJTER vond ik eene Acte dd. 6 Juni 1666, waarbij hij een galjoot 
ten dienste stelt van WILLEM VAN DE VELDE "scheepsteijckenaer"; in eene acte der 

Staten van Holland en West-Friesland, dd. 15 Juli ?666 wordt hij genoemd "Const 
ende Scheepsteijcl?enaer"; in eene acte, te Amsterdam verleden op 24 September 

1672, wordt hij genoemd als KAREL II, koning van Engeland, in 

1674 hem een jaargeld toekent, geschiedt dit "for taking and making draughts of 

seafights" 4), en HoUI3ItAK?;N zegt van hem, dat hij ,,ondernam door de pen zoo 

1) Dud-Helland IV, p. 2y. 2) Prot. Not. B. COORNHART to Amsterdam. 3) Prot. Not. B. COORMIIART. 
4) `VaLYOLE. Anecdotes of Paintint, ed. 1876, D. II, p. 138. 



68 

,,groote als kleine vaartuigen op papier en gewitte paneelen te teikenen, zeifs 

"Admiraalschappen en heele vloten volgens het zeegebruik in 't zeilen te ver- 

"beelden." 1) WILLEM VAN DE VELDE DE OUDE was dus van beroep teekenaar 

van schepen, vloten en zeeslagen, al heeft hij - gelijk HOUBRAKEN ook meldt - 

ondernomen "in zijn ouderdom met olieverf te schilderen". Wordt hij in een 

notarieele acte van 1662 ,schilder" genoemd, stond op zijn grafzerk in St. James- 

kerk "painter of seafights" 2), alsook in 't begrafenisbriefje, dat HOUBkAKEN zag 

bij zijn kleindochter - hij was teekenaar, geen schilder, en daar teekenen geen 

beroep was, kan het ons niet verwonderen, dat geen beroep hem wordt toegekend 

bij de inschrijving van zijn huwelijk, in afwijking van den regel. 

Op 30 Juli 1 63 werd ingeschreven de huwelijksafkondiging? op 19 Augustus 

I63 werd in de Hooglandsche kerk te Leiden voltrokken het huwelijk van: 

WILLENI WILLEINISZ. VAN DE VELDE? jo?a? ??za?2 van Leijde?z, wooiteizd opt 
Amsterdamsche lieeY' & verselt niet JAN CORNELISZ., schiPper, 'Woonend 

op den Ouden Rlzij7z nacst DUEREN sij?z ?aeeff met 

JUDICGEN ADI?IAENSdr. VAN LEEUWEN, woolzemie op den Oude1z Rhijn & 

verselt met SAIVA MOIJAERTS, laaer moeder, mede 

Het Amsterdamsche Veer was op den Ouden Rijn, bij de Hooglandsche 
Kerk. Wij zouden zeggen W. VAN DE VELDE en zijne bruid woonden op dezelfde 

gracht. Daar het eenige beteekenis kan hebben voor de kennis van VAN DE VELDE's 

omgeving, zij hier medegedeeld, dat zijne vrouw een dochter was van SARA 

MOIJAERTS, van Norwich, en ADRIAAN DIRKS VAN LEEUWEN, van Leiden, wier 

huwelijk te Leiden werd ingeschreven op 22 September en in de Hooglandsche . 
kerk werd voltrokken op 10 October 16o6. Bij de inschrijving werd SARA ver- 

gezeld door FRANCOIS MOIJAERT, haar oom, en MAhIJIGE THONIS, "haer toeco- 
mende schoonmoeder" (d. i. stiefmoeder), en ADRIAAN werd vergezeld door DIRCK 

CORNELIS VAN LEEUWEN, zijn vader, terwijl als zijn beroep wordt opgegeven 

"vachtploter", 5) het onaanzienlijk bedrijf om de wol van de schaapsvellen te 

trekken, welke gebruikt werd in de te Leiden bloeiende wolfabrieken. 

XiILLE3I VAN DE VEI,DE was een goed jaar getrouwd toen zijn eerste kind 

werd geboren. Hij noemde het MAGDALENA en liet het in de Hooglandsche 
Kerk doopen op 26 October 1632. Getuigen bij den doop waren ABRAHAM 

1) HOUBRAKEN D. J, p. 354- 
2) ?'11LPOLE 1.1, p. 139. 
3) HOUBRAKEN 1.1. p. 355. 
4) Kerk. Inteekenregister. 
5) Kerk. Inteekenregister F. f Iogv. 
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JANSSEN BLOMMEDAEL, AELTJE GERRITS (VAN DE VELDE's moeder) en ABIGEL 

MOIJAERTS (zeker cene verwante van zijne vrouw). MAGDALENA is waarschijnlijk 

vroeg gestorven, daar zij niet genoemd wordt in een testament, door haar ouders 

verleden in f657. 

Amper een jaar later werd WILLEM VAN DE VELDE weder vader. Op 
18 December 1633 liet hij in de Hooglandsche Kerk doopen zijn zoon WILLEM, 

later de vermaarde zeeschilder. Men ziet dat HOUBRAKEN minder goed was 

ingelicht, toen hij schreef, dat deze ,,werd geboren te Amsterdam in't jaar 1633" 1). 
Amsterdam moet voortaan dezen kunstenaar aan Leiden afstaan. Getuigen bij den 

doop waren: TOBIAS MOIJAEIRT (een verwant van VAN DE VELDE's vrouw), 
AELTGE GERRITS (VAN DE VELDE's moeder) en MAERTGE WILLENIS (VAN DE 

VEI,DE's zuster). 2) 
Leiden was een bloeiende fabriekstad, maar voor iemand als WILLE:vi 

VAN DE VELDE toch een minder gewenschte woonplaats, op verre na niet als 

Amsterdam moest zijn waar de scheepsbouw bloeide en een Collcgie der Admi- 

raliteit gevestigd was. Hij verhuisde dan ook daarheen. Geen document geeft 
aan wanneer de verhuizing plaats had, maar in het najaar van 1636 woonde 

VAN DE VELDE ce Amsterdam. Op 30 November van dat jaar werd in de Oude 

Kerk aldaar gedoopt zijn zoon ADRIAAN. De inschrijving luidt : 

30 Nov. 1636. WiLLEM WILI,E??TSZ. VAN DE VELDE. 

JUDICK ADRIAENS cn FRANS ADRIAENSZ. VAN LEEUWEN 

met SARA MOIJER brachten ADRIANUS. 

Deze acte doet den datum der geboorte van dezen grooten kunstenaar 

kennen. Gelijk men ziet, werd de doop bijgewoond door VAN DE VELDE's vrouw, 
een broeder van haar en haar mocder, terwijl het kind werd genoemd naar den 

grootvader van moederszijde. 

Tijdens het twaalfjarig bestand had de Noord-Nederlandsche koophandel 
een groote vlucht genomen en met dezen de scheepsbouw ook. In 1621 werd 

de West-Indische Compagnie opgericht, die van 1623 tot 1636 meer dan 800 

schepen uitrustte. De Oost-Indische Compagnie zat ook niet stil en bouwde 

schepen van grooter kaliber dan die van den Staat. Onder de scheepsbouw- 
meesters waren er, zooals DIRK RAVEN te Amsterdam, die van 1627 af, ieder 

jaar 66n en soms drie schepen bouwden. LODEWIJK DE GEER kon hier in 1644 
een eskader van meer dan 20 schepen huren, bewapend met 10 tot 13 stukken. 

1) ?IOUBRAitE?1 D. II, p. 324. ' 
2 De drie laatste mededeelingen uit Trouw- en Doopregisters dank ik aan Mr. Cn. 1\1. Dozy. 
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De landsvloot was in de eerste helft der zeventiende eeuw niet groot. Na de 

overwinning op de Onoverwinnelijke Vloot tot den eersten oorlog met Engeland 
had de Republiek een vloot van 30 4 40 schepen. Wanneer het noodig was, 
werden er schepen gehuurd van de Oost- en West-Indische Cornpagniën. Over 

't geheel waren het kleine schepen met een dek en met licht geschut. 
In de restanten van het Marine-archief, deerlijk gehavend bij den brand 

in het Departement van Marine, nu goed bewaard in het Rijksarchief, vond ik 

in de Resolutie-boeken van het Collegie der Admiraliteit te Amsterdam, de eenige 
uit dit tijdvak ivelke overgebleven zijn en nog wel in erg verminkten staat, eene 

lijst der schepen van oorlog op 5 Februari 1635 staande ten dienste van die 

Admiraliteit. Er worden 47 schepen opgesomd; bij verscheidene zijn de namen, 

der schepen of die der bevelhebbers verdwenen, omdat zij boven of onder op de 

bladzijden stonden geschreven. Al die schepen voerden behalve kanonnen voor 

metalen of ijzeren kogels ook nog stukken voor steenen kogels. De "Frederick 

h'c?zdyick", waarop voer de Vice-Admiraal 'VIBINIER VAN BERCHEM, had 32 stukken 

van de eerste en 6 van de tweede soort. De overige schepen hadden van 14 
tot 24 stukken ; zes fregatten van 10 tot 20. Daar de vloot voornamelijk dienen 
moest tegen de Duinkerher kapers op de kust en in de riviermonden, gaf men 

de voorkeur aan schepen van geringen diepgang, maar men moest sterker bewa- 

pende schepen bouwen, nu de Duinkerkers dat deden. Op 6 Maart 1636 werd 

besloten ter bezetting van de Vlaamsche kust uit te rusten 22 schepen, 5 jachten 
en 5 fregatten. Den 3oen December van dat jaar werd de lijst der schepen 

opgemaakt voor de verdeeling der kosten over acht gewesten Op die lijst 
staat: ,,'t schip Acmilia" - Luijt. Adm. TROMP". Dit schip, eigenlijk "Amelia" 

gehecten, werd gebouwd door de Admiraliteit der Maas, genoemd naar AMALIA 

VAN SOLMS, gemalin van Prins FREDERIK HENDRIK, en voerde 54 stukken. 

Door dit schip, de gevechten bij Maerdijck of Duinkerken en den strijd 

bij Duins in 1639. hebben wij de vroegste herinneringen aan den arbeid van 

WILLEbs VAN DE VELDE. 

HUGO ALLARDT, later C. DANCKERTSZ, gaf eene gravure van TROnIP's 

schip uit, met den spiegel en d= stuurboordzijde, geheschen zeilen en mannen 

op het dek, waarop als de teekenaar vermeld staat v. VELDE.2) 
Twee gravures werden gemaakt naar teekeningen van zijne hand, weer- 

gevende twee momenten uit den strijd van TROMP tegen de Duinkerkers bij 

Maerdijk, op 18 Februari 1639. De eene staat onder het portret van MAERTEN 

1) JoH. TJASSBC'i'S Zeepolitie, 1653, 97. 
) FR. MULLER, De "Vtzderla)idsclze Geschiedenis in Platen No. 155Sb. 
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TROMP, a° naar SiMON DE VLIEGER, gegraveerd door C. VAN DALEN, 

uitgegeven door ADR. VAN WAESL-'F-RGE te Amsterdam, 1) de andere verscheen 

afzonderlijk bij denzelfden drukker. s) Bij deze gravures en bij de volgende moet 

ik langer toeven, dan ik voornemens ben in 't vervclg bij zijne teekeningen te 

doen, omdat hier de vraag zich opdringt, of hij met TROMP te Maerdijck en op 
de reede van Duins geweest is, dan of hij de teekeningen voor deze gravures 

gemaakt heeft naar beschrijvingen van ooggetuigen. 

Op de eerste van deze gravures, liggen de beide vloten dicht bij elkander 

aan eene zijde van de bank De Splinter. De Duinkerkers hebben den voorsteven 

gewend naar TROMP's vloot ; een van hen ligt tusschen twee Hollandsche schepen; 
en allen zijn druk aan het schieten. 

Op de tweede gravure zijn de vloot van TROMP en die van Duinkerken 

een goed einde van elkaar verwijderd ; de eerste links en de andere rechts van 

De Splinter. De vloten schieten niet meer op elka6r. De Duinkerkers hebben 

den voorsteven gewend naar de haven. Bij de kust zitten negen Duinkerkers 

aan den grond, en staat er 66n in brand. TROMp's vloot, die 12 schepen telde 

heeft er nu 14, en van de 2 bijgekomene heeft een de groote, de andere de 

groote en de fokkemast verloren. 
° De geschiedenis leert dat de Duinkerkers besloten met 12 oorlogschepen, 

een pinas en twee andere schepen, als geleiders van vijf met soldaten bemande 

schepen, breken door de Statenvloot, welke de haven bezet hield. Bij het 

gevecht geraakten twee Duinkerkers in TROMP's vloot. Dit is het moment van 

de eerste gravure. Te drie uren na den middag vluchtten de Duinkerkers naar 

hunne haven ; daarbij geraakten negen van hen aan den grond, en dit ongeluk 
trof ook hun aanvoerder, die zijn schip toen in den brand stak, terwijl TROMP 

de twee veroverde schepen behield. Dit is het moment van de tweede gravure. 
De eerste geeft het gevecht met, de tweede de vlucht van den vijand. 

Op beide gravures ziet men naast het hoofd van Duinkerken drie schepen 

liggen. Het kunnen de transportschepen zijn, die zich buiten schot hielden. In 

de Verklaring, welke gedrukt is onder de eerste gravure, worden die schepen 

genoemd : "Drij Engelsche schepen". De geschiedenis maakt eerst vier maanden 

later gewag van die drie Engelsche schepen. Op 28 Juni hield TROMP drie 

Engelsche schepen aan, welke 1075 soldaten uit Spanje naar Duinkerken trans- 

porteeren moesten. Hij nam die soldaten gevangen en zette hen op Frankrijk's 
kust aan wal, met uitzondering der officieren, en gaf de schepen vrij, tot groote 

1) Fit. MULLER? Portretteu No. 5437a. 
s) FR. MULLER, Vad. Geschied. No. 1797. 
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ontevredenheid van vele Hollanders. Noemt de Verklaring de Duinkerker trans- 

portschepen, om het publiek te plaisieren, Engelsche schepen ? a Of heeft VAN DE 

VELDE, toen hij zijne teekening gereed maakte voor de gravure, welke in 1640 

verscheen, die drie erbij gevoegd, met hetzelfde doel, gelijk niet ongebruikelijk was? 

Hoe dit zij, het verschil der twee voorstellingen, de nauwkeurige schets 

der kust en der hoofdgebeurtenis, wettigt m. i. aan te ncmen dat VAN DE VELDE 

den strijd van 18 Februari heeft bijgewoond. 
Nu de drie gravures naar zijne teekeningen betreffende de gevechten bij 

Duins, in September en October 1639. Twee ervan staan onder het vermelde 

portret van TROMP; de derde verscheen afzonderlijk. 
TROMP kruiste met 13 schepen op de hoogte van Bevesier, toen hij den 

l5en September in het gezicht kreeg de groote vloot van 67 bodems (33 galjoenen 
en 34 schepen), welke Spanje had uitgerust. In den voormiddag van den 16en 

kwam de Vice-Admiraal WITTE WITTENSZ. DE WITH met 5 schepen bij TROMP, 
die een klein fregat had uitgestuurd om de in zee zijnde schepen en Commr. 

BANCKERT, die met 12 schepen bij de Vlaamsche kust lag, te waarschuwen. Met 

hunne 17 schepen besloten TROMP en DE WITII den vijand niet te ontwijken, 
en boden hem z66 dapper tegenstand, dat hij ten 4 uren om de Noord naar den 

Hoek van de Cingels week, op de Engelsche kust. Menig Spaansch schip werd 

deerlijk gehavend, en TROMP verloor een schip, dat door eigen kruit in de lucht 

sprong. TROMP volgde den vijand, en werd des avonds versterkt met twee 

schepen. Den I7en kon men den vijand wegens de mist niet zien, en 's middags 

verslapte de wind. Toen besloten TROMP en zijne bevelhebbers den Spanjaard 
aan te tasten met het opgaan der maan en het verloopen der ebbe. Te elf uren 

kwam er ,,,ind. Beic1e vloten zeilden verder. Des nachts te i a 2 uur had de 

aanval plaats. Al vurende dreven beide partijen verder, steeds meer Engelands 

kust naderend. Toen het dag werd, zag TROMP dat zij recht voor Dover lagen, 

en dat BANCKERT met zijn twaalf schepen naderde. Tot den middag duurde 

het gevecht. 

Op de eerste van de hier bedoelde gravures, ligt de Spaansche vloot rechts 

van den hoek van Dover, nog een eind verwijderd van de Engelsche kust. TROVZP's 

vloot, 19 schepen sterk, ligt met bakboordzijde voor den vijand. Beiden schieten 

op elkander, maar verscheidene Spaansche schepen hebben den voorsteven naar 

de kust gekeerd. Links van den Hoek van Dover nadert een eskader van 12 

schepen, en die 't dichtst bij de kust zijn, schieten ook. 

1) journael van Cap. ZIBRANT BARENTSZ. WATERDRINCKER. 1639, CR. V. DER PAS. 
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< 
Men ziet hier dus het einde van het gevecht van 18 September, als de . 

Spanjaarden wijken en BANCKERT nadert. In de Verklaring dezer prent wordt 

het eskader van BANCKERT genoemd "g Zeeuwsche Schepen met 2 Prijsen"- 
De Spanjaarden verloren 66n schip en 66n galjoen, ivelke TROMP den Igen met 

DE WITH en kapitein ABRAHAM QUIRIJNS naar het vaderland zond. Den Igen werd 

niet gevochten. En hoe te verklaren dat 9 schepen - bij z66 kleine macht - 

voor dit transport werden gebruikt; dat die schepen schieten ; duidelijk naar 

TROMP's vloot varen en niet van haar weg? De uitgever der gravure wilde de 

prijzen vermelden, en gebruikte daarvoor het eskader van BANCKERT, niet beden- 

ken8 dat dit reeds op den I8en vroeg present was. 

De tweede gravure is de derde en grootste onder het portret van TROMP. 

Op haar staat VAN DE VELD?:'s naam. Op den voorgrond, rechts, ligt het Engelsch 

eskader, dat de onzijdigheid der kust moest handhaven. Tusschen dit eskader 

en de vechtende vloten ligt het eskader van den Vice-Admiraal DE WITH, door 

TROMP daar gelegd om op de Engelschen te letten. De Spaansche vloot ligt 
. 

in een boog van Dover tot Deal Castle, het meest naar voren gebogen voor den 

Hoek van Dover. Links achter haar strijdt een Hollandsch eskader, desgelijks 
een tegen haar rechts, terwijl de Hollandsche hoofdmacht voor haar ligt. Tegen 
de Engelsche kust liggen een goede twintig Spaansche schepen, waarbij een met 

een standaardvlag. In de voorste linie der vloot ligt een ander Spaansch admi- 

raalschip, dat door Hollanders wordt beschoten. 

Op 21 I October lichtten vijf tot den strijd bestemde Hollandsche eskaders 

het anker en dreven benoorden de Spaansche vloot. Omstreeks half negen 

begonnen zij te vuren. Een groot deel der Spaansche schepen moest de ankers 

kappen om onder zeil te gaan. Nauwelijks was het gevecht begonnen of een 

mist deed het een goed half uur staken. Toen strandden 20 a 23 Spaansche 

schepen, waaronder dat van den Vice-Admiraal, de Admiraal van Castilie op de 

St. Antonio, dicht onder de kasteelen ; de meesten werden later door een brander 

vernield. De rest der Spaansche vloot in 2 a 3 partijen verdeeld, zeilde van de 

reede van Duins om de West, gevolgd door de Hollandsche vloot, die eenige 

schepen van de Noordelijkste en Zuidelijkste eskaders veroverde. De Vice-Admiraal 

JAN EVERTSZ tastte, volgens zijne instructie, den Admiraal van Portugal aan, die 

het grootste schip de Mater Tlzeresa" commandeerde. Kapitein MUSCH, die tot 

EvERTSZ eskader behoorde, raakte met zijn boegspriet verward in het want der 

"ll?late?· Tlicresa". TROMP, die D'OQUENDO bestreed, kwam EVERTSZ. te hulp, 

D'OQUENDO en de Admiraal van Galicie den Admiraal van Portugal. Het schip 
van MUSCH werd door een van onze branders in brand gestoken, andere branders 

waren gelukkiger en staken de Mater Tlieresa" aan. Het schip van den Admiraal 
,, , r,..,................. .. 
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van Galicie, de "St. -7ago de Galicia", werd genomen. "Op hetzelfde instant" 

dat de Theresa" brandde, gaf TROMP het sein tot algemeenen aanval, 
maar "onderwijlen" maakte D'OQUENDO zeil en ontkwam met 17 schepen om de 

West, vruchteloos door TROMP vervolgd. 1) ' 
Op de gravure ziet men de Spaansche schepen tegen het land liggen en 

het gevecht met de Tlzeresa", maar men ziet er noch de eersten noch 

de laatste branden. Dit wijst het moment van den strijd aan, door de gravure 

weergegeven. 
De Verklaring, welke bij deze prent gedrukt werd, is onvolledig en onjuist. 

Tcn bewijze diene, dat JAN EVERTSZ. er wordt aangewezen als vechtend met den 

Admiraal van Duinkerken (die aan den Schout-bij-nacht Jonker CATS was toebe- 

deeld), en dat een schip hetwelk geheel ter linkerzijde ligt, wordt genoemd het 

schip van den Admiraal van Portugal. 
De derde gravure wordt door FR. MULLER beschreven : "Zeeslag bij Duins. 

"Afbeelding der schepen van D'OQUENDO en "Amelie", znd. nm. v. grav. H. 39 

"Br. 53 dm." 2) Het Rijksprentenkabinet bezit een exemplaar van deze prent, 
dat FR. MULLER niet heeft gekend. Het is onafgesneden en hoog 0.422. Beneden, 

in den rechterhoek, staat op een plank W. v. V e 1 d e en in den linkerhoek staat 

F. V. BEUSECOM exc2adit. Op den voorgrond liggen twee schepen, met den spiegel 
naar voren, elkaar beschietend. De spiegel van het schip, waarboven gedrukt 
staat ,,'t Schip Ainelie", komt geheel overeen met den spiegel der gravure van 

TROMP'S schip 3). Het schip, waarboven gedrukt staat i,'t Schip Oquendo", heeft 

in den spiegel het beeld der Madonna met het kind Jezus op den arm ; het voert 

aan den grooten steng een vlag met Spanje's wapen, aan de stengen van fokke- 

en bezaansmast de vlag met het Bourgondisch kruis. D'OQUENDO was aan boord 

van de "St. Jago" en men zou in den spiegel van zijn schip dus geen Madonna 

verwachten. Naast of bij deze twee schepen ligt geen ander. Op den achtergrond 
rechts ziet men het kasteel van Dover, een zinkend Spaansch schip en drie 

schepen waarvan twee elkaar beschieten. Links ziet men twee vechtende schepen, 
ook in de verte. Overigens van de twee vloten geen spoor. 4) 

Deze voorstelling past niet bij het gevecht van 16 September ter hoogte 
van Bevesier. Evenmin past zij bij of na den strijd van 21 I October. Daarom 

geloof ik dat deze teekening door VAN DE VELDE is gephantaseerd, als hoofd- 

]) yourllael van TROMP, p. 69. journael van kap. W ATERDRINCKER, die tot het eskader van 
EVERTSZ. behoorde. 

2) No. r8I2A. 
a') FR. MULLBR No. i55,,b. 
4) Den heer J. PH. VAN DER KELLEN Dz. dank ik eene copie der gravure. 
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motief behoudend de positie der schepen van TROMP en van den Admiraal van 

Portugal uit de vorige gravure. Van dezen slag en van dien bij Duinkerken 

maakte WILLE3I VAN DE VELDE in 1659 de penteekeningen op doek welke in het 

Rijksmuseum hangen. 1) Op bcide staan de van TROMP, die in 165 1 

werd verlcocht, de "Rotterda?n", de "Zeeland" met twee wildemannen als 

tenanten, de met meerminnen als tenanten. Waarschijnlijk hebben 

voor deze penteekeningen gediend teekeningen van deze en andere schepen, 

gemaakt op papier van 165o en later, die zich bevinden in de collectie op het 

Museum-Boymans. 
Deze gravures getuigen van ZVILLEM VAN DE VELDE's talent als teekenaar 

en bewijzen tevens dat hij te Amsterdam in 1639 reeds een zekere vermaardheid 

had verworven. , 
De slag bij Duins had Spanje's macht ter zee voor goed gebroken, en de 

Nederlandsche vloot had jaren lang daarna niet te doen dan op de Duinkerker 

kapers te passen, koopvaardijvloten te begeleiden, vorstelijke personen en gezant- 

schappen over te brengen. In Juli 1644 vertrok eene vloot van 42 oorlogschepen, 
onder \VITTE CORNELISZ. DE WITH, met 700 koopvaardijschepen en gezant- 

schappen naar Denemarken en Zweden uit het Vlie. Op 9 Juni 1645 ging, onder 

denzelfden bevelhebber, eene vloot van 48 oorlogschepen en 300 koopvaarders 
uit het Vlie naar de Sont. Toen was WILLEM VAN DE VELDE daar ook. E6ne 

teekening in het Britsch Museum en een paar in het Museum-Boymans dagteekenen 

waarschijnlijk uit dezen tijd. Onder de laatste zijn er twee, welke het westeinde 

van Vlieland met het later door de zee verzwolgen dorp we6rgeven, een 

derde met een gezicht op de reede van Texel, waarop de hooge toren staat, 

welke ook staat op H. VROOM's schilderij, Aankomst van C. HOUTMAN te 

Texel in 1597. 
' 

Als in 1648 wordt genoemd eene teekening "Het uijtseijlen van Vlieland," 

dan kan dit slechts op de expeditie van 1644 of op die van 1645 slaan. Van 

dergelijke teekening wordt gesproken in eene notarieele acte van 14 Mei 

ivelke in verscheidene opzichten zeer belangrijk is, maar moeilijk te lezen door 

de talrijke wijzigingen. Den heer A. C. SCHWARTZ, te Amsterdam, dank ik de 

kennis van den hoofdinhoud. Deze is : 

WILLE'L?L VAN DE VELDE had twee teekeningen gemaakt ,,sijnde d'eene 

"van dese het uijtseijlen van Vlieland ende d'ander van de Train van't I,egerwesen". 

1) Catalogus van F3aFOrus No. 1498 en 1499. 
2) Protocol Notaris JAN VOLK OLT, te Amsterdam. 
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Die teekeningen waren "nae Genua gegaen". Een JAQUES MARIJN bestelde 

,,diergelijcke", en had VAN DE VELDE en een vriend "opt goet succes van deselve 

"tekeningen? den aenvolgende avond in de Herberge van de Fortuijn" getracteerd. 

JAQUES MARIJN ontkende echter de bestelling te hebben gedaan, toen de teeke- 

ningen hem werden aangeboden, en daarop verzocht WILLEM VAN DE VELDE 

aan SIbION DE VLIEGER bij den Notaris OLI zijne verklaring - waaraan het 

bovenstaande is ontleend - af te leggen, alsmede den Amsterdammer BARENT 

CORNELIS CLEIJNEKNECHT. Deze verklaarde dat JAQUES MARIJN hem had gezegd 
dat hij aan VAN DE VELDE had besteld twee teekeningen, de eene "het uijtseijlen 
van 't Vlie" en de ander ??den Treijn van 't Leger", "die hij oock soo fraij 

gemaeckt wilde hebben als (WILLEM VAN DE VELDE) oijt gemaeckt hadde", en 

dat hij later nog geklaagd had dat VAN DE VELDE ,,met de voorsz. stucken soo 

"lang doende was". JAQUES MARIJN bleef weigerachtig; de zaak bleef hangen, 
en op 21 Juli 1650 machtigde VAN DE VELDE zijne vrouw "omme sijn recht- 

,,sake jegens JAQUES MARIJN voort te setten voor de E. heeren Commissarissen 

,,als elders daert behoort." 1). , 

Deze teekeningen, zoowel de door 1VIARrJN bestelde als de naar Genua 

gegane, zijn verloren geraakt, voor zoover ik weet. Wat "de Treijn van 't Leger" 

beduidt, is moeilijk te zeggen. Het beleg van Hulst duurde van 28 September 

tot 5 November 1645. De onderhandelingen over den vrede en de dood van 

Prins FREDERIK HENDRIK deden den oorlog te lande kwijnen. In Mei 1647 
zond Prins WILLEM II naar Vlaanderen's grenzen 6 cornetten ruiterij en 20 

compagnidn voetvolk. Aan 66n van beide moet de Legertrein ontleend zijn, 
en 't waarschijnlijkste dunkt mij aan de expeditie van 1645. Interessant is 

deze mededeeling omdat zij bewijst dat VAN DE VELDE ook aan oorlogsta- 
fereelen te velde nu reeds aandacht schonk, gelijk hij later ook in Engeland 
heeft gedaan. 

Blijkens de acte van 16 Mei 1648 woonde SIMON DE VLIEGER toen nog 
te Amsterdam, en was WILLEDZ VAN DE VELDE een goede bekende van hem. 

Toen MARIJN hem noodigde op het goed succes der teekeningen in de Fortuijn 
een glas te komen drinken, verzocht deze hem meteen WILLE:VI VAN DE VELDE 

"sulcx te willen aenseggen opdat deselve aldaer oock mocht verschijnen". Hij 
deed dit en kwam ??neffens deselven ter voorsz. plaetse". Deze betrekking 
tusschen WILI,EM VAN DE VELDE en SIMON DE VLIEGER versterkt de algemeen 

aangenomen onderstelling dat de oudste zoon van den eerste de schilderkunst 

a) Protocol Not. J, V. OLI. 
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heeft geleerd onder leiding van den laatste. I?OUBRAKEN 1) vertelt dat WILLEM 

VAN DE VELDE dien zoon onder opzicht van SIMON DE VLIEGER te Amsterdam 

liet, toen hij zelf in dienst van KAREL II naar Engeland vertrok. Later hoop 
ik te bewijzen dat vader en zoon beiden in 1673 naar Londen zijn gegaan, toen 

?'?TILLEM VAN DE VELDE Jr. reeds een vermaard schilder was, en men weet dat 

DE VLIEGER in de eerste helft van Maart 1653 gestorven is te Weesp. Toen . 

deze Amsterdam verliet, moet WILLEM VAN DE VELDE Jr, hem naar Weesp 

gevolgd zijn. Daar toch leerde hij PETRONELLA LE MAIRE kennen en daar 

trouwde hij haar. Op 23 Maart 1652 had de ondertrouw te Amsterdam plaats. 
Mr. A. D. DE VRIES Az. geeft in zijne Biografische Aanteekeningen een uit- 

treksel van de inschrijving in het Kerkelijk Huwelijks Protocol, dat niet geheel 

nauwkeurig is. De inschrijving luidt: 

1652, 23 ?Taart, compareerden als voren en sij op de acte van de Com- 

missarissen te Weesp opgeteeh?, WILLEM VAN DE VELDE DE JONGE, schilder, 
woon. opt nieuwiant, en PIETERNELLE LE MAIRE, j.d., te Weesp. 

DE VRIES las "mierelant" in plaats van "Nielhvlant." Het eerste is, vol- 

gens den heer BROUWER ANCHER, te Amsterdam onbekend, terwijl in ?58? en 

nog in 1663 vermeldt wordt een Nieuwelant bij 't Mannengasthuis. Verscheidene 

huizen op die plaats, tegenwoordig genoemd Oude Turfmarkt, behoorden in 1652 
aan het gasthuis, maar XVILLE>I VAN DE VELDE wordt niet vermeld onder de 

huurders in dat jaar. Waarschijnlijk had hij er een kamer. 

Gelukkig was dit huwelijk niet, Ruim 66n jaar na 't huvlelijk, op 30 Juni 

1653 kwamen, op verzoek van WII,LEM VAN DE VELDE DE JONGE, CORNELIA 

DE VLIEGER, dochter van SIMON DE VLIEGER, en haar man PAULUS VAN 

HILLEGAERT dienaangaande getuigenis afleggen bij den Notaris J. V. OI,I te 

Amsterdam. Zij verklaarden : "dat (VAN DE VELDE Jr.'s) vrouw PETRONELLA 

MAIRE zeer op hem scheldende was, seggende : denckt om dien schelta, hij 

,,wil mij optijgen dat ick bij een ander geslapen hebbe, en dat hij 't selffs gesien 

Zij had nog veel andere dingen gezegd, ook dat zij wel van tafel en 

bed gescheiden wilde zijn-. Uit de acte moet men opmaken, dat zij een raar 

vrouwspersoon was. Haar man was dan ook z66 weinig op haar gesteld, dat 

hij op denzelfden dag zijn vader machtigde om voor hem te procedeeren tot 

scheiding en deeling met zijne vrouw; desnoods daarover processen te voeren. 2) 
Of het in der minne is gegaan, weet ik niet, maar de scheiding had plaats. 

i) D. II p. 325. 
2) Protocol Notaris J. WEER, Amsterdam. 
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Waarschijnlijk was dit huwelijk aanleiding, dat WILLEM VAN DE VELDE 

DE OUDE en zijne vrouw hun testament lieten maken. Het geschiedde op den 

9en October 1652 bij den Notaris J. V. OLI. De langstlevende werd universeel 

erfgenaam en voogd over de kinderen. Aangeteekend werd dat de oudste zoon 

reeds zijn huwelijksdotatie had ontvangen. Zij woonden toen op het "Nieuwe 

,,Waelseijlant." Zoo heette het stukje land, dat in 1644 aangewonnen werd op 
de Oude-Zijds-Waal, aan den IJkant, voor den Montelbaanstoren. Het werd in 

drie blokken gescheiden, twee straten liepen er door ; 122 erven werden afgepaald 
en in 1646 werden deze verkocht en bebouwd.1) VAN DE VELDE woonde dus 

waar de scheepvaart het drukst was, vlak bij het IJ. 
In 1653 begon de eerste oorlog met Engeland. Het was voor het huiselijk 

leven en het werk van WILLEM VAN DE VELDE Sr. een belangrijk jaar. 

- ( Wordt vervolgd.) 

1) WAGENAAR, Amsterdam D. I, p. 74. 

VERBETERING. 

In het opstel over JOOST VAN GEEL leze men op blz. 45 den vierden regel 
van onder: "Dr. BREDIUS meldt mij dat een kunstvriend te Bordeaux" enz. ; en 

blz. 47 voege men bij den zcsden regel van onder: Dit stuk is thans in het 

bezit van den heer AD. SCHLOSS te Parijs. P. H. v. R. 


